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Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

MISSIE
In maart 2018 is de Stichting Memento Mori, opgericht met drie  hoofddoelen ten aanzien van het 
Weezenkerkhof Neerbosch
■  samenwerking  
■ inventarisatie 
■ revitalisatie
In  aanvang  bestaat de stichting uit een bestuur en in de toekomst worden leden met een 
 specifieke  expertise geworven ter uitbreiding van de stichting.

Na de overdracht van het perceel medio 2019 via de notaris, van de projectontwikkelaar naar 
StMM kan het plan van start gaan. Om de missie te laten slagen staat de samenwerking met 
verschillende participanten hoog in het vaandel. StMM vergadert minimaal drie maal per jaar 
en vaker indien gewenst. Hiervan wordt verslaggeving gedaan. De penningmeester houdt een 
transparante boekhouding bij, registratie hiervan is terug te zien in het Jaarverslag. 

Het project wordt opgestart, samenwerkingen gerealiseerd en een stappen(fase-)plan wordt 
opgesteld. Zorgdragen voor veiligheid en inzetten op voorkoming van vernieling. Inzet is om  
een monumentenstatus op het kerkhof te krijgen, als erfgoedbescherming op lange termijn.
Onderzoek geschiedt naar de individuele overleden personen, het sociale kader en tijdgeest, een 
onderzoek naar verhalen en statistiek. Een eerste inventarisatie van de nog zichtbare graven is 
begin 2018 gemaakt, waarbij de  positionering van de graven schematisch middels een platte-
grond zijn weergegeven (zie: www.weezenkerkhof.nl). Daarna is het algehele onderzoek gestart. 
Doel is publicatie is op termijn een digitaal en/of fysiek monunument te realiseren.

Memento Mori:  
gedenk te sterven

Verborgen in een verlaten hoek van Nijmegen, verscholen tussen het groen ligt het Weezenkerkhof 
Neerbosch met haar eerste begraving in 1879. Een plek die meer aandacht verdient. Het kerkhof ligt er 
nu nog wat onderkomen bij. Een aantal bewoners van Kinderdorp Neerbosch hebben zich over het kerk-
hof ontfermt en hebben het plan opgevat om met vereende krachten verbetering te waarborgen. Samen 
met verschillende participanten/subsidiënten zal Stichting Memento Mori zich inzetten om dit specifieke 
stukje verborgen erfgoed te revitaliseren.  
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Detail kadastrale kaart perceel 4240,  
waarbij het Weezenkerkhof is ingetekend

Het hart van het strooiveldje op het Weezenkerkhof,  maart 2019
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JAARVERSLAG 2019
 

1.  Start en statuten (zie bijlage 1, p. 9) 
Stichting Memento Mori  is ontstaan uit de werkgroep ‘Memento Mori’, een initiatief van een drietal opwo-
nenden van het terrein ‘Kinderdorp Neerbosch’ heeft als doel het ‘Weezenkerkhof’ uit 1879 waar circa 526 
begravingen hebben plaatsgevonden, in ordentelijke staat te brengen en te conserveren voor de toekomst. 
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de overleden personen op het kerkhof, middels een vast format. 
 
Op 28 maart 2018 is de Stichting Memento Mori opgericht met bijbehorende statuten. 
De leden van de voormalige gelijknamige werkgroep vormen het eerste bestuur. 

2.  Samenstelling bestuur  
■ De heer M.A.A.M. Bisselink, voorzitter 
■ De heer P.C.H. Verheijen, secretaris 
■ Mevrouw J.M.M. Jansen, penningmeester

 
3.  Koers (zie bijlage 2, p. 13) 

4.  Overdracht perceel kerkhof (zie bijlage 4, p. 19) 
Het StMM heeft unananiem besloten het Weezenkerkhof perceel in eigendom te verkrijgen. De looptijd van 
deze  procedure duurde langer dan verwacht. Onderzoek naar erfdienstbaarheden waren hier debet aan. 
Het passeren van Akte van Overdracht betreffende  het perceel van het Weezenkerkhof heeft 23 juni 2019 
bij notariskantoor Dirkzwager te Arnhem plaatsgevonden..

5.  Website www.weezenkerkhof.nl 
Vanaf  28 april 2018 is de website actief. Gefaseerd wordt de content van deze site gevuld. Actualiteiten 
worden gemeld en op de site wordt het Beleidsplan en het Jaarverslag openbaar gemaakt.

M  E    M  E N T    O    M O R I
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6.  Samenwerking (Zie bijlage 5, p.20) 
Stichting Memento Mori is in december 2019 lid geworden van de in 2012 opgerichte Coöperatie van  
Erfgoed Gelderland. In  deze coöperatie werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, soli-
dariteit en ondernemerschap. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen 
dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed.

 De coöperatiedoelen zijn:
 1. Onderlinge samenwerking
 2. Promotie van het erfgoed van Gelderland in z’n totaliteit
 3. De belangen behartigen van de leden
 4. Uitwisseling van kennis
 5. De bedrijfsvoering van de leden versterken

7.  Financiën (Zie bijlage 6, p.23) 
De stichting zet zich in 2019 ingespannen om donaties, subsidies en vergoedingen te verkrijgen om de 
doelen van de stichting te kunnen waarmaken. Opsomming van de diverse donaties en subsidies 

  ■ 15-feb-19 Oranje Fons, NL-doet €  220,00 
  ■ 05-apr-19 Oranje Fons, NL-doet, restantbetaling €  55,00 
  ■ 17-apr-19 Alliander, subsidie ivm NL-doet €  100,00 
  ■ 02-sep-19 Rondleiding kerkhof €  25,00 
  ■ 05-sep-19 Plegt Vos Vastgoedontwikkeling, compensatie kosten notaris €  827,64 
  ■ 07-okt-19 Donatie voor rondleiding kerkhof €  10,00 
  ■ 14-nov-19 SEP VOF, eenmalige donatie voor StMM €  1.050,00 
  ■ 04-dec-19 Pink Roccade, Den Bosch, eenmalige donatie voor StMM €  1.000,00 
  ■ 23-dec-19 Ds. G. Boerstichting, 2x reparatie klus voor VtLM, vergoeding €  150,00 
  ■ 27-dec-19 Ds. G. Boerstichting, eenmalige donatie StMM € 5.000,00 

  Totaal Subsidies, donaties en vergoedingen € 8.437,64

8.  PR (Zie bijlage 7, p. 25) 
 ■ Informatiebord bij ingang Weezenkerkhof (onderdeel PR, zie punt 6) 
■   111 plekken in Nijmegen, Melding Neerbossche kerkhof: nr. 94 Van ‘t Lindenhoutmuseum,  pag. 196

 ■ Artikel  De Vriend des Huizes, nr. 31
 ■ Artikel de Gelderlander, 23 augustus 2019 
 ■ Deelname aan de Maand van de Geschiedenis / Pop UPmuseum / thema: ZIJ/HIJ# 
  het uitgelichtte item van StMM draagt de titel: ‘In de dood gelijk’
 
9.  Inventarisatie graven (Zie bijlage 8, p.24-25) 

De voorlopige inventaristie gemaakt van de zichtbare graven op het Weezenkerkhof Neerbosch is op de 
website gepubliceerd. De versie 2019 is een gecorrigeerde versie, in een eerder gepubliceerde versie  
waren wat oneffenheden geslopen.
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10.  Culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) 
Voor de culturele ANBI-status van de stichting heeft de belastingdienst nummer  
8586.48.210 gereserveerd. De definitieve ANBI-status is medio 2019 aangevraagd,  
nadat de stichting officieel eigenaar is van het Weezenkerkhof geworden is.  
De belastingdienst Middelburg heeft ingestemd met de Culturele ANBI met  
ingang van 01-01-2019. 
 
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als 
culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel 
gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een 
extra giftenaftrek geldt.

11.  Geplande activiteiten 2020
   ■ Uitbreiding van het StMM-bestuur (adviseurs) 
   ■ Opstellen begraafplaats ‘huishoudelijk reglement’ 

 ■ Samenwerkingsovereeenkomst:  
 Onderzoek: Van ‘t Lindenhoutmuseum-archief; naar de overleden personen van de instelling 
 ■ Mogelijk publiceren naar aanleiding van het onderzoek 
 ■ Deelname:  bijeenkomsten coöperatie van Erfgoed Gelderland 
 ■ Deelname: ‘NL Doet’ 13 en 14 maart 2020 
 ■ Deelname: Maand van de Geschiedenis, 024-Geschiedenis /POP UPmuseum (maand oktober) 
 ■ Voorbereiden van vervanging hekwerk kerkhof: donaties en subsidies 
 ■ De padenstructuur Weezenkerkhof herstellen

   ■ De voor het kerkhof gebruikte auto, Piaggio Ape, voorzien van website en logo 

maart 2020
Bestuur Stichting Memento Mori

M.A.A.M. Bisselink, voorzitter P.C.H. Verheijen, secretaris J.M.M. Jansen, penningmeester
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Bijlage 1

Op 28 maart 2018 is de Stichting Memento Mori opgericht met bijbehorende statuten.

STATUTEN
STICHTING WEEZENKERKHOF MEMENTO MORI, NIJMEGEN

M  E    M  E N T    O    M O R I
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Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

Scherpenkampweg 69
6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com
KvK-nummer 71278060

Om het ‘Weezenkerkhof’ Neerbosch te ‘beschermen’ is eind maart 2018 de Stichting Memento Mori in het leven 
geroepen, met als doel samenwerking met verschillende partijen te zoeken. Plannen te maken, middelen en mogelijk-
heden te zoeken om het Weezenkerkhof te inventariseren en te revitaliseren.

Doelstelling
Met inzet van de verschillende participanten/subsidiënten zal dit uniek stukje verborgen erfgoed een   
 ‘eerherstel ‘krijgen. De grafstenen van een grote aantal begraven kinderen op het kerkhof zijn niet meer zicht-
baar. Het doel is om de verhalen van deze kinderen te achterhalen en het verhaal van deze kinderen weer te 
laten leven. 

Samenstelling organisatie StMM
Het bestuur van de Stichting Memento Mori bestaat uit 3 personen:
■ Marcel Bisselink historicus, voorzitter
■ Paul Verheijen, theoloog, secretaris
■ Anne-Marie Jansen, conservator, penningmeester
In de toekomst wordt de stichting uitgebreid met leden met een specifieke expertise,  
denkend aan bijvoorbeeld een jurist, bioloog, archeoloog. 

Participatie
Met het Van ‘t Lindenhoutmuseum (eigenaar Ds.G. Boerstichting), Stichting In Paradisum, de BVKN zijn  
lopende contacten. Met de Ds. G. Boerstichting en de BVKN is een overeenkomst tot samenwerken  
gesloten. Belangrijk is om een groep vrijwilligers aan het project te verbinden om continuïteit te  garanderen.
■  www.vantlindenhoutmuseum.nl  

Van ‘t Lindenhoutmuseum - Kerkhofregister, inventaristie, historisch kader 
■  www.erfgoedgelderland.nl  - Lidmaatschap van de Coöperatie Erfgoed Gelderland - 
   kennis- en expertise en samenwerking
■ www.bvkn.nl - Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch /bewoners terrein Kinderdorp Neerbosch 
■ www.stichtinginparadisum.nl - expertise historische kerkhoven Nijmegen
■ Gemeente Nijmegen - wijkregisseur / afdeling cultuur

Inventarisatie
Participant in dit project is Van ’t Lindenhoutmuseum, met als eigenaar Ds. G. Boerstichting. Met de  
Ds. G. Boerstichting is een overeenkomst tot samenwerken gesloten. Het museum laat de historie van de  
Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch te Nijmegen zien. De opvang van totaal  bijna 20.000 uithuis- 
geplaatste kinderen uit heel Nederland die hier woonden, onderwijs genoten en een vak leerden. De sociale 
geschiedenis van 150 jaar jeugdzorg. In het archief van het Van ’t Lindenhoutmuseum bevinden zich o.a. het 
eigen tijdschrift Het Oosten met daarin wekelijks de Kroniek der Weesinrichting, ‘Weezen-Almanakken’, het kerk-
hofregister evenals de dossiers van de kinderen.

StMM is het onderzoek gestart naar de ongeveer 526 begravingen op het ‘Weezenkerkhof’, waaronder onge-
veer 480 kinderen afkomstig uit geheel Nederland, evenals de stichters, enkele bestuurs- en personeelsleden 
zijn er begraven. De Gemeente Nijmegen heeft in 1878 vergunning verleend voor het oprichten van een bij-
zonder kerkhof. Het betreft een particulier kerkhof verbonden aan de jeugdzorginstelling ‘Lindenhout-stich-
tingen’. De eerst begravene is in 1879 en de laatste begrafenis was in 2016. 

Revitalisatie
Het tweede doel is revitalisatie van het ‘Weezenkerkhof, vanwege achterstallig onderhoud. Revitalisatie van 
de graven, het groen, de poort met de tekst Memento Mori, verdeeld over de twee poorten, en het vervangen 
van de omheining in een passend hekwerk. De Gemeente Nijmegen heeft dit ‘Weezenkerkhof’ aangemerkt 
als cultuurgoed op de Aandachtslijst voor Cultureel Erfgoed in 2015 om zo bescherming te kunnen bieden.

Bijlage 2  StMM - KOERS

M  E    M  E N T    O    M O R I
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                   ACTIVITEITEN 2019
BELEID 
StMM-Overleg:
•  Het bestuur van Stichting Memento Mori kwam in 2019  driemaal bijeen
•  Moment van vergaderen is afhankelijk van de lopende, actuele zake.
•  De besluitvorming geschiedt conform statuten met instemming van alle drie de bestuursleden
•  Het overleg wordt genotuleerd door secretaris Paul Verheijen
Samenwerking
•  Met Ds. G. Boerstichting / Van ‘t Lindenhoutmuseum, onderzoek in het Neerbossche archief
•  StMM is lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland, een samenwerkingsverband waarbij de  

gemeenschappelijke belangen van Gelderse erfgoedinstellingen in de brede zin worden behartigd. De  
activiteiten zijn gericht op samenwerking en wederkerigheid

•  StMM is deelgenoot van de Nijmeegse 024 Geschiedenis. Sinds 2011 worden in Nijmegen in het kader van de 
Maand van de Geschiedenis een weekend lang historische activiteiten georganiseerd onder de naam ’24 uur 
Nijmeegse Geschiedenis’ en sinds 2015 als 024 Geschiedenis Nijmegen. Ieder jaar bieden circa 30 instellingen 
en verenigingen op het gebied van het Nijmeegse erfgoed en de Nijmeegse geschiedenis activiteiten aan

•  Moestuin Neerbosch: blad en sprokkelhout van het kerkhof wordt gebruikt als compost voor de moestuin
Financieën (zie Bijlage 6,  pag. 23)
•  Jaaroverzicht 2019, Zie pagina 23
• Donaties/ subsidies, zie pagina 23, overzicht 2019
Publiciteit (zie Bijlage 7,  pag. 25)
•  Informatiebord op de poort van het kerkhof
•  Artikel in De Vriend des Huizes 31, juni 2019  en in de Gelderlander, 23 aug. 2019  

Melding in 111 plekken in Nijmegen die je gezien moet hebben

ONDERHOUD
Regelmatig:
Door bestuur en vrijwilligers 
•  Opschonen kerkhof:  

Blad, takken, zwerfafval, onkruid 
Maaien gras en brandnetels

• Kerkhof onkruid vrijhouden
• Geschonken grote keien toegevoegd 
•  Watertank aangeschaft, om de nieuwe aanplant van water te voorzien  

bij extreme warmte (droogte)
Incidenteel:
• NL-doet vrijwilligersdagen  (15 en 16 maart 2019) (zie pag. 15)

ONDERZOEK
•  Wekelijks onderzoek naar overleden personen 

Gemiddeld 30 uur per week
• Onderzoek bestaand uit informatie verzamelen en toevoegen aan een ‘vast format’
• Primair wordt onderzoek gedaan naar de overleden personen begraven op het Weezenkerkhof.
•  Secundair wordt onderzoek gedaan naar alle overleden personen van Weesinrichting / Kinderdorp Neebosch. 

Dus ook de periode voor 1879, toen de instelling nog geen eigen Weezenkerkhof had
•  Veelal gebruikte bronnen bij het onderzoek zijn:  

 - Registers en dossiers uit het VtLM-archief 
 - Het Oosten, Neerbosch tijdschrift (1871-1965), wekelijkse uitgave,

      met vast artikel de Kroniek van de Weesinrichting Neerbosch
  Digitaal in te zien via Delpher
 -  Weezen Almanak, jaarlijkse uitgave van de Neerbossche drukkerij/ uitgeverij 
 - Digitale burgerlijke stand, www.wiewaswie.nl
   

M  E    M  E N T    O    M O R I
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Schenking van keien door fam. Jansen-Hendriksen, 
ter verfraaïng van de graven, april 2019 

NLdoet 15 en 16 maart 2019
2 vrijwilligersdagen
• opschonen kerkhof:  
• blad, takken, zwerfafval, onkruid
• strooiveld
• omlijst met beukenhagen
  en een centraaal hart

Gesponsord door:
- Oranje-fonds > diversen kosten
- Aliander > bijdrage 3x paarse rhododendrons
- Wilja Safety > korting op werkhandschoenen
- Pekaplant > korting op beukenhagen

Plan Strooiveld 
Weezenkerkhof Neerbosch
Stichting Memento Mori
Maart 2019
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MEMORY
 SPEL

www.weezenkerkhof.nl

Oud Weezendag  
Hemelvaart  
Donderdag 30 mei 2019
Reünie oud-Neerbosschers 
Traditie vanaf 1894

■  Voor Oud Neerbosschers staat het kerkhof  
symbool voor hun ‘familie’-begraafplaats.

■ Openstellen van het Weezenkerkhof
■  Zorgen dat het kerkhof opgeruimd is en  

bloemen op o.a. de graven van de stichters. 

Sneeuwklokjes  
bij het graf van Cornelis Zeilstra
21 september 1926 te Alphen a/d Rijn

Oorlogslachoffer, 9 november 1944
Getroffen op Neerbosch door splinterbom,  
ernstige infectie, tekort aan antibiotica

Maand van de Geschiedenis
■ thema: ZIJ/HIJ#
■ O24-Geschiedenis  
■ POP UP-museum: expositie + spel
■ maand oktober 2019
■ Huis van de Geschiedenis (locatie)
■ 1800 bezoekers
Jaarlijkse is de landelijk georganiseerde 
Maand van de Geschiedenis. De 024- 
Geschiedenis is een samenwerking van een 
dertigtal Nijmeegse cultuur- en erfgoed- 
organisaties, met een ruim aanbod aan 
activiteiten op diverse locaties.

StMM-uitwerking: 
In de dood gelijk
Tijdens het leven op Neerbosch werden 
jongens en meisjes braaf gescheiden.  
Bij overlijden was er geen onderscheid en 
deelden ze een graf met z’n drieën.
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Graven 
 
■ Ondersteund 
■ Minder kwestbaar
■ Regenwater spoelt er vanaf

Gevonden piketpalen 

Vonsten bij het opschonen van de 
grond direct rondom het kerkhof:
■ 2 uiteinden van de piketpalen
■  no. 22
■ Zie nevenstaande foto’s

Blad herbestemd 

De grote hoeveelheid blad zorgt voor 
een stikstofrijke bodem, waarop 
brandnetels goed gedeien. Geen  
wenselijke situatie. 

Siem Ottenheim, eigenaar van de 
Moestuin Neerbosch en Eet Meer-
bosch, zet een traktor met wagen 
en mansschappen in om het blad 
van het kerkhof mee te nemen naar 
de Moestuin, om daar de grond
met extra stikstof te verrijken.

Piketpaal, object Van ‘t Lindenhoutmuseum
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Afbeelding > Google-maps
- Alle straten van Kinderdorp Neerbosch heten Scherpenkampweg
- Scherpenkampweg 69 > correspondentieadres van Stichting Memento Mori
- Weezenkerkhof heeft geen ‘huisnummer’ 
- Langs het Weezenkerkhof ligt de snelfietsroute Nijmegen < > Beuningen,  rood geasfalteerd

69

Weezenkerkhof 
Neerbosch

Kinderdorp 
Neerbosch

Weezenkerkhof 
Neerbosch

Dinsdag 23 juli 2019 
Bij het tekenen van de overdrachtsakte is het voltallige 
bestuur aanwezig van Stichting Memento Mori.
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Overdracht perceel Weezenkerkhof Neerbosch 
Op 23 juli 2019, ten kantore in aanwezigheid van notaris mr. R. Berentsen, van 
 Dirkzwager, advocaten & notarissen te Arnhem, geschied de overdracht van het 
perceel grond met kerkhof, gelegen aan de Scherpenkampweg,  
kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie K nummer 4300,  
ter grootte van drieëntwintig are en vijfentwinting centiare. 

M  E    M  E N T    O    M O R I
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Bijlage 5     LEDENOVEREENKOMST
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Bron: Van ‘t Lindenhoutmuseum-beeldbank
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UITGAVEN omschrijving bedrag
01-jan-19 Kwartaalkosten Triodos-bank  €        25,93 
11-jan-19 Yourhosting, Website StMM  €        29,04 
22-jan-19 Landbouwmech. Jansen Duiven, brandstof  €        59,59 
11-mrt-19 Wilja Safety, werkhandschoenen, gereduceerd sponsorbedrag  €        75,00 
22-mrt-20 Peka Plant, 40 planten, 50% korting  €        45,78 

Gemaakte kosten NL-doet (lunch en materialen)  €     180,00 
01-apr-19 Kwartaalkosten Triodos-bank  €        27,50 
05-apr-20 Yourhosting, Website StMM  €      127,66 
24-apr-19 Landbouwmech. Jansen Duiven, watertank  €      215,38 
29-apr-19 Peka Plant, 3x Rhododenderons  €      164,05 
30-apr-19 Diverse gemaakte kosten kerkhof  €      109,53 
28-mei-19 Staalservice, kosten trekhaak watertank  €      191,22 
13-jun-19 Pasbijdrage Triodos-bank  €        20,00 
01-jul-19 Yourhosting, Website StMM  €        29,04 
19-jul-19 Dirkzwager, Arnhem, notaris, overdracht kerkhof  €  2.387,59 
06-aug-19 Parkeergeld, vergadering 024geschiedenis  €           8,95 
10-sep-19 Parkeergeld, vergadering 024geschiedenis  €           8,60 
01-okt-19 Kwartaalkosten Triodos-bank  €        27,58 
22-okt-19 Yourhosting, Website StMM  €        29,04 
03-dec-19 Aanschaf turfgrond en hark  €        37,10 
09-dec-19 Parkeergeld, vergadering 024geschiedenis  €           8,45 
10-dec-19 Peka Plant, struiken voor haag  €      122,08 

Totaal uitgaven StMM 2019  €  3.929,11 
     INKOMSTEN omschrijving donaties/ subsidies / vergoeding bedrag
15-feb-19 Oranje Fons, NL-doet, subsidie  €      220,00 
05-apr-19 Oranje Fons, NL-doet, restantbetaling  €         55,00 
17-apr-19 Alliander, donatie ivm NL-doet  €      100,00 
02-sep-19 Rondleiding kerkhof  €         25,00 
05-sep-19 Plegt Vos Vastgoedontwikkeling, compensatie kosten notaris  €      827,64 
07-okt-19 Donatie voor rondleiding kerkhof  €         10,00 
14-nov-19 SEP VOF, eenmalige donatie aan StMM  €   1.050,00 
04-dec-19 Pink Roccade, Den Bosch, eenmalige donatie aan StMM  €   1.000,00 
23-dec-19 Ds. G. Boerstichting, 2x reparatie klus voor VtLM, vergoeding  €      150,00 
27-dec-19 Ds. G. Boerstichting, eenmalige donatie aan StMM  €  5.000,00 

Totaal inkomsten StMM 2019  €  8.437,64 

Verschil inkomsten en uitgaven                                                                         +  €  4.508,53 

Saldo StMM
01-jan-19 StMM Triodosbank Saldo bankrekening  € 11.513,44 
31-dec-19 StMM Triodosbank Saldo bankrekening  € 16.021,97 

StMM FINANCIEEL OVERZICHT 2019
overzicht in- en uitgavenBijlage 6
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Bron: Van ‘t Lindenhoutmuseum-beeldbank, 1934

Oud Weezendag, 2019
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Bijlage 7

PR-UITINGEN
StMM-flyer

aanvang 1879
betreft   Begraafplaats  

Weesinrichting Neerbosch
kadastraalnummer 4299
afmeting 2019:  2400 m2
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Stichting Memento Mori  www.weezenkerkhof.nl

1904

Weezenkerkhof Neerbosch
In 1879 vinden hier de eerste begravingen plaats. Waarschijnlijk is Willem 
Langeveld (30 juni 1879) het eerste weeskind die op het kerkhof begraven 
wordt óf is het de kleine 7-jarige Teuntje Vink (14 april 1879).
Stichter Joh. van ’t Lindenhout, overleden in 1918 ligt begraven naast zijn 
vrouw, Hendrina Sipman, overleden in 1900. Rondom de Van ‘t Linden-
hout’s liggen wezen en medewerkers. Waarschijnlijk zijn er 526 personen 
begraven, waarvan 480 (wees-)kinderen. 
Een gedeelte van een grafkelder is nog net zichtbaar. Het centraal  gelegen 
Oud-Weezenmonument uit 1934 vraagt aandacht voor de overleden 
 kinderen. In 1953 is het kerkhof uitgebreid en in oppervlakte verdubbeld. 
Karakteristiek midden op het kerkhof is de imposante treurbeuk. De bomen 
om het kerkhof staan verstrengeld en proberen zo bescherming te bieden. 
Veel graven zijn beschadigd of vernield, enerzijds de tand des tijds, door 
wortels van bomen, het graafwerk van mollen of vandalisme.
Stichting Memento Mori neemt in 2019 het kerkhof over. 
Zie ook: www.weezenkerkhof.nl
Het is nog steeds mogelijk dat  mensen die op Kinderdorp Neerbosch  
gewoond en/of  gewerkt hebben, begraven kunnen worden op dit kerkhof. 

De ‘Weezenkapel’ uit 1882, onderdeel van de Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch is een Rijksmonument.  
In de kapel huist vanaf 1999 het Van ‘t Lindenhoutmuseum. Een museum over sociale geschiedenis, het 
verleden van het kinderdorp, over kinderen. Voor meer  informatie zie: www.vantlindenhoutmuseum.nl 

2018
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Media-aandacht 
De Gelderlander  

Pagina-groot artikel •
23 augustus 2019 •  

Journalist Suzanne de Winter •

De Vriend des Huizes 31
• Uitgave van het  
    Van ‘t  Lindenhoutmuseum
• Verschijnt 2x per jaar
• Drie pagina’s

Informatiebord 
• Doel: uitleg en besef/ respect voor deze historische plek   
• Afmeting 50 x 30 cm 
• Maart 2019
• Poort van het Weezenkerkhof 

Melding van het  
Neerbossche kerkhof:  
nr. 94  
Van ‘t Lindenhoutmuseum 
op pag. 196
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Bijlage 8   INVENTARISATIE 
Weezenkerkhof Neerbosch 2019
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